
grama de Investimentos em Logistica,
anunciado pelo governo federal, preve

aplica~ao de R$ 133 bilhoes. Mudan~a de
paradigma nas rela~oescom 0 setor privado
e uma oportunidade de modernizar 0 Brasil.



"BR 101 NE:A EXCELENCIA
EM PAVIMENTO DE CONCRETO
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A importtlncia da duplica~ao da
BR 101 NE para 0 turismo regional,
alem de servir de corredor de escoa-
mento de produtos diversos, garan-
tira tambem maior seguran~a para
os usuarios, principalmente em dias
de chuva. A pavimenta~ao em con-
creto empregada nessa estrada tera
um cicio de vida significativamente
superior, com pouca manuten~ao,
alem de ser uma solu~ao sustentavel.
Quando conclufda a duplica~ao, a BR-
101 tera, aproximadamente, 1.000
km de extensao, ligando os estados
do Rio Grande do Norte, Parafba, Per-
nambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia,
transformando-se na maior rodovia
de concreto em extensao no Brasil.

o excelente trabalho do Exercito
Brasileiro nos tres lotes de sua respon-
sabilidade, executados dentro da me-
Ihor tecnica e rigor, demonstrou que
qualidade e conforto de rolamento
fazem parte do pavimento de con-
creto, destituindo assim um mito que
inadvertidamente ha anos acompa-
nha essatecnologia. Paraque tao bom
resultado fosse atingido, a Associa~ao

Brasileira de Cimento Portland
(ABCP) assinou um ter-

mo de coopera~ao
tecnica junto
ao Exercito em
2005, com 0
objetivo de rea-
lizar capacita~ao

tecnica - te6rica
e prMica - para os

batalh6es de engenharia, responsa-
veis pela execu~ao do pavimento.

o treinamento e a transferencia
de tecnologia permitiu a forma~ao de
mao de obra especializada que foi ab-
sorvida pelas construtoras ap6s 0 perf-
odo de servi~o militar dos soldados.

o conforto de rolamento nos 10-
tes do Exercito e logo percebido ao
longo da nova BR-101. 0 fndice de
Perfil (IP) medido com 0 Perfil6grafo
Calif6rnia apresenta resultados abai-
xo de 240 mm/km, perfeitamente de
acordo com as Normas Brasileiras.

Na primeira etapa do projeto (nos
estados da PB eRN), ficou comprova-
do, que 0 uso de qualquer outro mate-
rial junto com 0 concreto numa mesma
plataforma, poderia gerar problemas na
interface de duas diferentes tecnologias.

Atualmente, na segunda fase da
obra (estados de AL, SE e posterior-
mente BA), 0 projeto contempla toda
a plataforma em concreto, solu~ao
tecnica adequada para a longevida-
de de uma rodovia de qualidade.

Na segunda etapa da duplica~ao 0
investimento das empresas construto-
ras em novos equipamentos merece
destaque, bem como, a qualidade e
conforto de rolamento alcan~ado no
pavimento dos lotes sob a responsa-
bilidade delas. Em alguns casos, 0 fndi-
ce de Perfil (IP) apresentou resultados
excepcionais, abaixo de 100 mm/km,
fruto do investimento que tambem fi-
zeram em treinamento para suas equi-
pes de execu~ao.
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